
 

     1اطالعیه شماره 

  5   کاپ نیکان  شرح اولیه مسابقات برنامه نویسی

                   

  نوع مسابقات برنامه نویسی: -1           

بوده و باید توسط     windowsتحت  با موضوع مدیریت یک آموزشگاه  مسابقه برنامه نویسی الف :
  . شودنوشته   ، پایتون#java ،c زبانهاي برنامه نویسی

بوده و باید توسط زبانهاي برنامه    webتحت با موضوع آزمون آنالین  مسابقه برنامه نویسی ب:
  . نوشته شود ، پایتون  #php ، cنویسی

  برگزاري مسابقه : بنديزمان-2

   زمان ثبت و ارسال برنامه هاي آماده شده از سوي شرکت  1401دي ماه  30آذر لغایت  15از
 کنندگان می باشد.

 :تبصره 

  WWW.Esnikan.com/exam.aspxمحل ثبت نام شرکت کنندگان   - 

  ارسال برنامه آماده شده به دبیرخانه مسابقات می بایست از ایمیل  - 

mohammadi_672@yahoo.com .صورت پذیرد 

  ز شرکت در مسابقه داده نخواهد شد.دیماه ) مجو 30به آثار ارسالی پس از تاریخ اعالمی (  - 
 

  الی  بهمن در محل دبیرخانه 15بررسی برنامه هاي دریافتی توسط گروه داوري از تاریخ یک
 مسابقات صورت می پذیرد

  اسامی گروه هاي برتر براي حضور در محل برگزاري مسابقات و دفاع از برنامه تهیه شده (بصورت
گروه داوري در خصوص نحوه ، ساختار و ... ) شانزدهم حضوري و براي پاسخگویی به سواالت 

 بهمن در سایت برگزاري مسابقات اعالم می شود.



  صبح در محل برگزاري  8بهمن از ساعت  19زمان حضور اعضاي گروه هاي برتر روز چهارشنبه
 –جنب بیمارستان بابل کلینک  –میدان باغ فردوس  –بابل  –مسابقات به آدرس : مازندران 

 می باشد. موزشگاه علم وصنعت نیکانآ –طبقه سوم  –زاده  حمیددکتر 2تمان شماره ساخ

  
 تبصره: 

به همراه داشتن کارت شناسایی ملی و شناسنامه توسط اعضاء گروه هاي برتر الزامی می  - 
 باشد .

افراد حاضر در مرحله نهایی با لیست ثبت نام شدگان از سوي دبیرخانه مسابقات تطبیق  - 
 اجازه حضور در محل داوري داده می شود.داده شده و 

حضور افراد غیر از ثبت نام شدگان در مرحله ثبت نام براي دفاع از پروژه تدوین شده  - 
تحت هیچ عنوانی مجاز نبوده و از سوي دبیرخانه مسابقات مجوز حضور در مرحله داوري 

 نهایی داده نمی شود .

همراه داشتن لب تاپ و برنامه ارسال گروه هاي برتر در مرحله داوري نهایی ملزم به  - 
 شده به دبیرخانه مسابقات می باشند.

بات موضوع از سوي هیات داوران ثخرید قالب (برنامه سایت ) ممنوع بوده و در صورت ا - 
 مجوز شرکت در مسابقه داده نمی شود.

 بهمن خواهد بود. 19اعالم نتایج و معرفی گروه هاي برتر عصر روز چهارشنبه  - 

اختتامیه مسابقات و اهدا جوائز در حضور مقامات استانی روز پنجشنبه بیستم بهمن و از  - 
 صبح  خواهد بود. 10ساعت 

  

  5دبیرخانه مسابقات نیکان کاپ 

 


